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Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1979 donkergrijs aardewerk werd meestal gepolijst, doch vaak alleen het bovendeel van depot. R-W III profielen (voor verklaring zie onder'datering') komen gepolijst dochook geheel ruwwandig voor (afbeelding 6, boven). Met schelpgruis en/of zandgemagerd aardewerk voelt aan als schuurpapier. Veelvuldig werd het aardewerkopzettelijk ruw gemaakt (zgn. 'besmeten', doch in een milde vorm). Het geheel ofgedeeltelijk gladwandige aardewerk is vaak zwart of donkergrijs, doch geel of geel-oranje komt ook voor (afbeelding 6, links beneden). Het geheel ruwwandige aarde-werk is in het algemeen geelbruin van kleur en een enkele keer donkerbruin. Op deranden werd regelmatig een versiering van vingertopindrukken aangebracht (afbeel-ding 7). Andere randversieringen zijn uiterst zeldzaam (afbeelding 5). De meesteranden zijn echter onversierd. Randversiering komt overigens

alleen op geheel ruw-wandig aardewerk voor. Slechts 1-2% van de wandscherven vertoont een versiering:Geometrisch ingekraste lijnen, soms opgevuld met een witte substantie (afbeelding 3).Dellen (ondiepe holten, diameter circa 1 cm), plastische versiering, die ontstaat doormet duim en wijsvinger een deel van de wand samen te knijpen, verder verfstrepen enmogelijk vormt ook schelpgruis een versierend element (afbeelding 4). Vingernagel-indrukken in rijen, verhoogde parallelle banen en willekeurige groeflijnen komen ookvoor (afbeelding 8). Een kleine scherf draagt kamversiering. De geometrische ver-siering en de dellen komen alleen op geheel of gedeeltelijk gladwandig aardewerkvoor en de overige versieringsvormen alleen op het ruwwandige aardewerk. De potmet het typerende R-W III profiel (afbeelding I) draagt als versiering een, oponregelmatige afstanden geplaatste, horizontale rij dellen net boven de grootsteomvang van

de pot. Beneden de buik is de pot licht besmeten. De randdiameter is 29 cm en de hoogte 26cm. Een enkele potbodem is doorboord (afbeelding 6). De huidige beschouwer denktbij het zien van een dergelijke scherf direct aan een bloempot. In vakkringen houdtmen het liever op een bij de kaasfabricage gebruikte pot. In recente literatuur overo.m. primitieve methoden van kaasfabricage, worden voorwerpen met grote gatenechter niet vermeld^). Onder de duizenden aardewerkfragmenten werden slechts tweeoortjes aangetroffen. Datering Al eerder werd de term R-W III gebruikt. De benaming is afgeleid van de vindplaat-sen Ruinen en Wommels, gelegen in respectievelijk de provincies Drente en Friesland.Waterbolk') heeft aan de hand van typerende kenmerken van een deel van het aldaaren later ook elders gevonden aardewerk enige opeenvolgende fasen gedefinieerd endaaraan een datering verbonden. Een korte samenvatting volgt

hieronder ter ver-duidelijking. Benaming                         Datering                           Cultuur R-W I/R-W II                 600 vC-400 vC                  Zeyener R-W III                           400 vC-200 vC                  Proto-Friese Streepband                       200 vC-100 nC                 Friese Kenmerken van het typerende aardewerk R-W I          Zwart, gladwandig, lange hals, geen randverdikking. Vaak een oortje aanwezig. Magering steengruis (Drente). 47
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